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1.    AMAÇ 

İşbu İmha Politikası,  BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak veri sorumlusu sıfatı ile elimizde 

bulundurduğumuz kişisel verilerin 29677 sayılı 6698  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı gereğince 

kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesine ilişkin hususların belirlenmesini amaçlamaktadır. 

2. KAPSAM 

 
İşbu İmha Politikası, BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin çalışanları, yetkilileri, paydaşları, 

tedarikçileri, müşterileri, ziyaretçileri, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişilerin herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla işlenen tüm kişisel verileri kapsar. 

  

 
3. S TANIMLAMALAR 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç 

olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda 

kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 

otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli 

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

Periyodik İmha:Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel 

verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya 

anonim hale getirme işlemi. 

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
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4. UYGULAMA 

 

 4.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER 

 

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan 
ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir: 
 

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili mevzuat hükümlerine, 
Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.  

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler BAYLAN ÖLÇÜ 
ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki 
yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.  

 Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme 
yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem 
gerekçesi açıklanarak seçilecektir.  

 Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması 
halinde, kişisel veriler Şirket tarafından veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim 
hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Şirket’e başvurulması halinde;  

       - İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır, 
       - Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye 
bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir. 

 

4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

 

4.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları 

Kanun'da sayılan istisnalar dışında, BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak ancak veri sahiplerinin açık 

rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri 

sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:  

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan 

kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması.  

4.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları  

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenmesinde ise BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu 

kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası 

olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile 

biyometrik ve genetik dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası 
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olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması 

şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir: 

 

 • Kamu sağlığının korunması, 

 • Koruyucu hekimlik, 

• Tıbbî teşhis, 

 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 

 

4.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.,  veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 

6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika’da belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, 

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. 

 

4.3.1 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen 

yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, 

Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK 

Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu 

Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. bu doğrultuda KVK 

Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

 

4.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

4.4.1. İdari Tedbirler 

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.,  kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin 
tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır: 

 Kişisel verilere erişimi olan tüm BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarının bilgi güvenliği, 
kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. 

 Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli 
aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 

 Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü 
kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu 

protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir. 
 

4.4.2. Teknik Tedbirler 

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin 
tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır: 

 Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler 
kullanılmaktadır. 

 Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. 
 Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları 

yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden 
hususlar giderilmektedir. 

 Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma 
amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır. 
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 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini 
sağlamak üzere yeterli teknik 
personel bulundurmaktadır. 

 4.5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ 

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde 
edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden 
yararlanılmaktadır: 
 
• Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan 
sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında aşağıdaki madde kapsamında işlem yapılır; 
• Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta 
söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla; 
   - Kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler 
olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu 
verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 
de  önem derecesine göre belirlenir. 
   - Verinin saklanmasının Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında 
Şirket’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının Kanun’un 4. Maddesinde yer alan ilkelere aykırılık 
teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 
  - Verinin saklanmasının Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında 
değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler 
tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

4.6. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin 
haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve 
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri 
sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç 
işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.  
KVK Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde 
edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine 
iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:  
 
1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,  
2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,  
3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  
4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,  
5.KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar. 

 

4.7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI  

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:  
 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
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 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme. 

 

 


